
СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Мета курсу – є формування у студентів системи знань у галузі страхування в 
міжнародних економічних відносин,ознайомлення з механізмами та інструментарієм 
прийняття рішень у міжнародній практиці страхування рухомого та нерухомого 
майна,надбання навичок аналізу проблем управління ризиками у 
зовнішньоекономічній діяльності». 

Дисципліна «Страхування у міжнародному бізнесі» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  
і макроекономіка», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні 
економічні відносини», «Облік і аналіз ЗЕД», «Управління ЗЕД», вона інтегрується з 
вивченням дисципліни «Міжнародна торгівля». Вивчення дисципліни формує засади 
для подальшого опанування студентом дисципліни «Міжнародні конфлікти та методи 
їх вирішення». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в 
МЕВ набудуть компетентностей зі страхування у галузі світового господарства і 
міжнародних економічних відносин,здобудуть навички страхування валютних та 
фінансових ризиків зовнішньоекономічних операцій,засвоять основи страхової 
справи,вивчать особливості страхування іноземних інвестицій та експортних 
кредитів,навчаться працювати зі страховою документацією у міжнародній практиці.  

Програмні результати навчання: 
знати: основні види глобальних ризиків та методи ризик-менеджменту за допомогою 
страхування; організаційно-правові питання міжнародного страхування:, міжнародні 
види страхування:, принципи проведення основних видів страхування у провідних 
країнах світу 
вміти: визначати та оцінювати ризики при здійсненні зовнішньоекономічних операцій 
в міжнародному бізнесі; обирати види страхування,необхідних для здійснення певних 
зовнішньоекономічних операцій; орієнтуватися в питаннях укладання договорів,а 
також виплати страхових відшкодувань; 
володіти:фінансовим інструментарієм з метою страхування 
демонструвати: знання та навички у сфері міжнародного страхування та ефективно 
використовувати їх в науково-практичній діяльності,зокрема: під час написання 
курсових,магістерських робіт,тез,підготовці наукових статей,тез  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЕКОНОМІЧНА ОБГРУНТОВАНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ 
ТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ. У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Ризики в 
міжнародному бізнесі та необхідність їх страхування. Сутність страхування у 
міжнародній діяльності. Страхування при міжнародних перевезеннях вантажів. 
Морське страхування як основа транспортного страхування. Страхування авіаційного 
та космічного страхування. 
СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. ОСОБЛИВОСТІ 
МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ. Страхування фінансово-кредитних 
ризиків у міжнародному бізнесі. Страхування у міжнародній інвестиційній діяльності. 



Страхування валютних ризиків у міжнародному бізнесі. Страхування підприємницьких 
ризиків. Перестрахування в міжнародному бізнесі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у 
тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


